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Fürkész
ösvény



A Fürkész ösvény állomásai között sétálva ízelítőt kap-
hatunk az Aggteleki-karszt természeti kincseiből. 
A Jósva-forrás környékén, a zárt erdő árnyékában még 
meleg nyári napokon is lehet olyan szerencsénk, hogy 
az egyébként éjszaka mozgó foltos szalamandrával 
találkozhatunk. 

A zárt erdőkkel körbeölelt köves, sziklás zúgókon cso-
bogó patak partján méretes égerfák alatt, számos vizes 
élőhelyre jellemző élőlény talál otthonra. Bármilyen külön-
leges látványt nyújt a mesterséges Tengerszem-tó, pró-
báljuk elképzelni, hogy milyen is lehetett a Törőfej-völgy 
eredeti állapotában. 

foltos szalamandra

téli zsurló

kisasszony-
szitakötő 

Talán nincs még egy ilyen település hazánkban, amely-
nek életét a karsztvidék, a patakok, a barlangok ennyire 
meghatározzák. Szinte bármerre sétálunk Jósvafőn, pa-
tak mellett visz utunk. Ha nem sietünk, és a szép régi népi 
lakóépületek mellett elég időt tudunk szánni a vízi világ 
megfigyelésére, több érdekesség is szemünk elé kerülhet.

A templom mellett felkapaszkodva, a hegyoldalból visz-
szapillanthatunk és megfigyelhetjük a több völgy találko-
zásánál épült falu szerkezetét, amely sok érdekes dolgot 
elmesél a falu múltjáról. A hatalmas pajta épületek például 
arról árulkodnak, hogy hajdanán az állattartás az egyik fő 
megélhetési forrás volt az itt élő népesség számára. 

hegyi billegető

tiszai ingola

sebes pisztráng

Az ösvényen tovább haladva belekóstolhatunk az Aggte-
leki-karszt erdeinek világába. Az Aggteleki Nemzeti Park 
területének több mint háromnegyed része erdővel borí-
tott. Ahogy az alapkőzet, a talaj, a napsütés mennyisége, a 
vízellátottság változik a völgy mélyétől a hegytetőig, úgy 
változik az erdő is. Figyeljük meg, milyen fafajok alkotják, 
milyen a fák formája, vannak-e cserjék, mennyire dús az 
aljnövényzet! Ha pedig leülünk egy fatönkre vagy padra, 
és elcsendesülünk, akkor lassanként megmozdul az erdő, 
alkalmunk nyílik az állatvilág megfigyelésére.

madárfészek 
kosbor 

turbánliliomfekete harkály

A Baradla-barlang jósvafői bejáratánál induló ösvényen játé-
kos feladatok segítségével ismerkedhetnek a terület termé-
szeti és kultúrtörténeti értékeivel az érdeklődők, gyerekek 
és felnőttek egyaránt. Szükség lesz ügyességre, koncent-
rációra és a nézőpontok rugalmas változtatására is!

A Baradla-barlang jósvafői bejáratával szemben a lépcsőn 
lesétálva, a parkoló mellett találjuk az ösvény indító tábláját.

Kérjük, ügyeljenek a terület tisztaságára, a kirándulás 
során keletkezett szemetet ne hagyják a területen!

A kutyával túrázókat kérjük,  
hogy kedvenceiket pórázon sétáltassák! 

A növények és az állatok a saját élőhelyükön érzik 
magukat a legjobban! Figyeljék, fényképezzék őket, 

és az élményt vigyék haza!

Kellemes túrázást és kellemes időtöltést kívánunk!

Ösvény jelzése: 
piros T

Fürkész ösvény: 
kb. 3 km

Km

Bejáráshoz 
szükséges idő: 

kb. 2 óra

Nehézségi fok: 
közepes (enyhe 

szintemelkedés)
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